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ד ו מ  ע

86 2 0 0 7 - ח ״ ם ש ת , ה ( ן )(תיקו יתו י כב וחנ ת ר ד מ ע ה ) ו פ י - ב י ב א ־ ל ת  חוק עזר ל

86 2 0 0 7 - ח ״ ם ש ת , ה ת ושלטים) ו ע ד ו מ ) ן א ת ש י ת ב ע ק ב  חוק עזר ל

90 2 0 0 7 - ח ״ ם ש ת , ה נים) י י ר בבנ פ ם מ ־ ת ו י ח ו ל ת ו בו ת (סימון רחו ׳ ג - ה ק א ב  חוק עזר ל

92 2 0 0 7 - ח ״ ם ש ת ת (שילוט), ה ׳ ג - ה ק א ב  חוק עזר ל

99 2 0 0 7 - ח ״ ם ש ת , ה ( ן י העונשי פ י ע ל ס ו ט י ב ) ן י ר צ ק  חוק עזר ל



 חוק עזר לתל־אביב-יפו(העמדת רכב וחנייתו)(תיקון), התשם״ח-2007

, 2  בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות', וסעיף 77 לפקודת התעבורה

 ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית תל-אביב-

 יפו חוק עזר זה:

 1. בפתיח לחוק עזר לתל-אביב-יפו(העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ד-31983 (להלן - חוק

 העזר העיקרי), במקום ״77(א)(2)״ יבוא ״77״.

 2. סעיף 5 לחוק העזר העיקרי - בטל.

 3. בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי, פרט 2 - בטל.

 די בכסלו התשס״ח(14 בנובמבר 2007)

י א ד ל ו ן ח  (חמ8-22) רו

 ראש עיריית תל-אביב-יפו

 תיקון הפתיח

 ביטול סעיף 5

ת פ ס ו ת  תיקון ה
ה י נ ש  ה

 אני מסכים.

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר הפנים

 אני מסכים.

ז פ ו ל מ ו א  ש

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  דיני מדי

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. נ  דיני מדי

 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 114; התשס״ז, עמי 5 ועמי 8.

 חוק עזר לבקעת בית שאן(מודעות ושלטים), התשם״ח-2007

, מתקינה המועצה האזורית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1

 בקעת בית שאן חוק עזר זה:

 וזגד־חיו! 1. בחוק עזר זה -

 ״המועצה״ - מועצה אזורית בקעת בית שאן;

 ״ועד מקומי״ - ועד מקומי ביישוב בתחום המועצה;

 ״לוח מודעות״ - לוח שהקימה המועצה או ועד מקומי לשם פרסום מודעות, או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו;

 ״מבנה״ - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן, ובין שהוא בנוי בטון, ברזל, עץ או כל חומר אחר,

 לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע, וכן קיר, גדר

 וכיוצא באלה;

 ״מדד״ - מדד המחירים הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״מודעה״ - פרסום הודעה, בין לעניין עסקי או מסחרי, ובין אם לא, בין בכתב ובין בציור,

 בצילום, או ברישום או באופן אחר;

 ״מיתקן פרסום״ - מיתקן או נכס, קבוע או ארעי, בשטח הנמצא בתחום המועצה, המשמש

 לפרסום וכן מיתקן המוצב על נכס, קבוע או ארעי והמשמש לפרסום, למעט מיתקן

 המוצב בתוך מבנה;

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  דיני מדי

31.12.2007 , ח ״ ס ש ת ת ה ב ט ם 713, כ״ב ב ״ ש ח - ת ״  86 ק



 ״פרסום״ - התקנה או הצגה של שלט או מודעה, בדרך כלשהי בתחום המועצה, לרבות

 על מיתקן פרסום לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי, בין מסחרית ובין אחרת, למעט פרסום

 באמצעות מסמך המחולק לציבור בתחום המועצה;

ת סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א

 עזר זה, כולן או מקצתן, הכל בהתאם לחוק;

 ״שילוט״ - שלט או מודעה;

ת שמו של אדם, או שמו או טיבו של עסק, או של מקצוע, או  ״שלט״ - מודעה הכוללת א

 צירוף של כל אלה.

 2. לא יציג ולא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, לא ירשה לאחר מטעמו ולא יגרום רישיון שילוט

 להצגה של שלט או לפרסום מודעה בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה

 ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת לחוק עזר זה.

 3. (א) המבקש לפרסם מודעה או להציג שלט יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, לא בקשה לרישיון

ת שמו ומענו; במניין השעות לא  פחות מ-48 שעות לפני השעה המבוקשת לפרסום, ויפרט א

 יבואו שעות בימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק.

 (ב) בבקשה לרישיון יפורטו המידות והתוכן של המודעה או השלט, וכן המקום המוצע

 להצגתם; לבקשה יצורף תרשים של המודעה המוצעת או השלט המוצע.

 (ג) לבקשה לפרסום מודעה או להצגת שלט על גבי מיתקן פרסום אשר בנכס שבבעלות

 משותפת של כמה בני אדם, תצורף הסכמת כל הבעלים או הסכמת הנציגות המוסמכת על פי

 דין, להצגת המודעה או השלט.

 (ד) לבקשה לפרסום מודעה או להצגת שלט על גבי מיתקן פרסום אשר בנכס שאינו

ת פרסום המודעה או הצגת השלט, תצורף הסכמת הבעלים של הנכס  בבעלות של המבקש א

 להצגת המודעה או השלט.

 (ה) בבקשה לפרסום מודעה על גבי מיתקן פרסום, יצוינו סוג המיתקן, האופן שבו

 תוצג המודעה והמקום שבו יוצב מיתקן הפרסום.

 (ו) ראש המועצה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט

 המתבקש, הנדרשים לדעתו לצורך בחינת הבקשה וההכרעה בה.

ם למתן י א נ  4. (א) ראש המועצה רשאי - ת
 רישיון לשילוט

 (1) להתנות תנאים ברישיון בעת נתינתו;

 (2) לסרב לתת רישיון;

 (3) לבטל רישיון שניתן;

 (4) לבטל תנאים ברישיון שניתן;

 (5) לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרה, כולה או מקצתה, בכפוף לכל דין.

 (ב) לא יינתן רישיון לשילוט אם התקיים אחד מאלה:

 (1) בפרסום המודעה או בהצגת השלט יש משום עבירה על הוראות חוק עזר זה

 או חיקוק אחר, או פגיעה באיכות הסביבה;

 (2) המודעה או השלט עלולים, לדעת ראש המועצה, לפגוע בתקנת הציבור או

 ברגשותיו;
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 (3) מיתקן הפרסום עלול להיות מפגע בטיחותי;

 (4) לא שולמה למועצה, מראש, אגרה כמפורט בתוספת, ולא ניתן פטור מתשלום

 אגרה; תשלום אגרה כאמור יחול על מפרסם המודעה.

 5. תוקפו של כל רישיון להצגת מודעה או שלט יפקע ב-31 בדצמבר של השנה שבה הוא

 ניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.

 6. (א) לא ישנה אדם מודעה או שלט, אלא על פי רישיון לשינוי (להלן - רישיון נוסף),

 ובהתאם לתנאי הרישיון הנוסף; האמור בחוק עזר זה יחול גם על בקשה לקבלת רישיון נוסף

 ועל מתן רישיון נוסף.

ת הצורה, ת תוכן המודעה או השלט, א  (ב) שינה בעל רישיון, בתוך תקופת הרישיון, א

 המידה או המקום שבו מפורסמת המודעה או מוצג השלט, בלא קבלת רישיון נוסף, יפקע

 תוקף הרישיון.

 7. (א) מודעה תפורסם ושלט יוצג במקום ובצורה שנקבעו ברישיון.

 (ב) מפרסם מודעה או שלט ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, שני עותקים

 מהמודעה בלא תשלום.

ת מיתקן הפרסום  (ג) בעל רישיון לפרסום מודעה או שלט על גבי מיתקן פרסום יתחזק א

 וישמור על צורתו נקיה, נאה, תקינה ובטיחותית.

 (ד) בעל רישיון כאמור יהא אחראי להסרת המודעה או השלט, בגמר תוקף הרישיון

 או עם ביטולו.

 8. (א) מודעה תפורסם על לוח המודעות, באמצעות עובד המועצה או באמצעות אדם

 אחר אשר קיבל אישור לכך על ידי ראש המועצה.

 (ב) מודעה אשר תפורסם על ידי המועצה, תפורסם על לוח המודעות בתוך זמן סביר

 מיום שהותר הפרסום, קוימו הוראות חוק עזר זה ושולמה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 9. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יכסה ולא ילכלך שילוט

 שפורסם על גבי מיתקן פרסום, לוח מודעות או כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק

 העזר.

 10. (א) לא יציג אדם שילוט אלא אם כן צוינו בה שמו ומענו של מזמין השילוט ושל בעל

 בית הדפוס או היצרן שאצלו הודפס או יוצר השילוט.

 (ב) ראש המועצה רשאי לדרוש מהיצרן אצלו הודפס או יוצר השילוט או מבעל בית

ת שמו ואת מענו של מזמין השילוט.  הדפוס א

ת ייצורה או  11. מי ששמו או עיסוקו או עניינו מתפרסם בגוף המודעה או מי שהזמין א

 הדפסתה או שילם בעדה או מי שהמודעה הותקנה על גבי מיתקן פרסום בנכס אשר בבעלותו

ת המודעה.  או בהחזקתו, רואים אותו לעניין חוק עזר זה, כמי שפרסם או הציג א

 12. (א) ראש המועצה, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאת אדם שפרסם שילוט בלא

ת השילוט, ולקבוע מועד להסרתו, וכן רשאי  רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, שיסיר א

 הוא לדרוש שיבוצעו עבודות הדרושות לצורך האחזקה התקינה של השילוט, או התאמתו

 לרישיון או להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש המועצה

ת הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק  להורות על הריסת השילוט ועל סילוקו, ולגבות א

 מאותו אדם, בלי לפגוע בכל עונש או תרופה אחרת.

ון  תוקף הרישי

י מודעה ו נ  שי
 ושלט

ת שילוט על ג צ  ה
 גבי מיתקן פרסום

ת שילוט על ג צ  ה
ת  גבי לוח מודעו

ת שילוט ר י מ  ש

ת פרטי ר י ס  מ
ם ס ר פ מ  ה

ות  חזקת אחרי

ות ראש י  סמכו
ה צ ע ו מ  ה
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 (ג) ראש המועצה לא יפעל כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם מסר תחילה למי שחייב

 בביצוע הפעולה או העבודה לפי הוראות סעיף קטן (א), הודעה שבה הוא נדרש לבצע אותה

 פעולה או עבודה, לפי המקרה, בתוך הזמן המפורש בה, ואזהרה שאם לא ימלא אחר הדרישה,

 להנחת דעתו של ראש המועצה, יחול האמור בסעיף קטן (ב).

ת שמו ומענו של המפרסם או המציג, רשאי  (ד) ראה ראש המועצה שלא ניתן לאתר א

 הוא להורות כאמור בסעיף קטן (ב), בלא מסירת דרישה בכתב.

ת כניסה  13. (א) ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למקום, כדי לבדוק אם קוימו רשו

 הוראות חוק עזר זה או לשם עשיית כל מעשה שראש המועצה רשאי לעשותו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש מועצה, ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

ת רישיונו לפני ראש המועצה לפי דרישתו.  (ג) בעל רישיון יראה ויציג א

 14. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על המודעות והשלטים האלה: פטור

 (1) מודעות אבל על פטירת אדם;

 (2) שילוט של המועצה;

 (3) שילוט של ועד מקומי;

 (4) שלטי הכוונה בתחום יישוב;

 (5) שילוט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים או שילוט המוצג בסמוך לבית מגורים,

ת זהות הדרים בבית המגורים;  המודיע א

 (6) מודעות ושלטים בתוך מבנה.

ם י נ י ת ד ר י מ  15. אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. ש

ה למדד ד מ צ  16. (א) תעריפי האגרות הנקובים בתוספת לחוק עזר זה יעודכנו ב-1 לכל חודש שלאחר ה

 פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 (ב) סכום כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

ה ע ת ש א ר ו  17. על אף האמור בסעיף 16, תעריפי האגרות שבתוספת לחוק עזר זה, יעודכנו במועד ה

 פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד יולי 2004.

 תוספת

 (סעיף 2)

ת מודעות: אורך בס״מ רוחב בס״מ ד י  1. מ

 שילוט גדול מעל 94 ס״מ בכל רוחב

 שילוט בינוני מ-47 ס״מ עד 93 ס״מ עד 62 ס״מ

 שילוט קטן מ-24 ס״מ עד 46 ס״מ עד 31 ס״מ

 שילוט זעיר עד 23 ס״מ עד 31 ס״מ
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ה ר ג א  שיעורי ה
 בשקלים חדשים
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 מודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על גבי מיתקן פרסום,

 לכל שלושה ימים:

 שילוט גדול

 שילוט בינוני

 שילוט קטן

 שילוט זעיר

 שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק, ששטחו במטרים רבועים,

 לשנה:

 עד 1 מ״ר

 מעל 1 מ״ר ועד 2 מ״ר

 מעל 2 מ״ר ועד 4 מ״ר

 מעל 4 מ״ר

 שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לכל מטר רבוע או

 חלק ממנו, לשנה

י ר מ י ת נ  ד

 ראש המועצה האזורית בקעת בית שאן

 כ״ג באלול התשס״ז (6 בספטמבר 2007)

 (חמ 8-17)

.2 

.3 

.4 

 חוק עזר לבאקה-גית (סימון רחובות ולוחיות־מםפר בבניינים), התשס״ח-2007

1 (להלן - הפקודה), מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 235 לפקודת העיריות

 עיריית באקה-גית חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה - ו ר ד ג  ה

 ״בעל בניין״ - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבניין, או שהיה מקבלה אילו

 היה הבניין נותן הכנסה, או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לבניין, בין שהוא

 הבעל הרשום של הבניין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר

 בניין לתקופה שלמעלה מעשר שנים;

 ״מספר מואר״ - מספר מואר בחשמל;

 ״העיריה״ - עיריית באקה-גית;

ת סמכויותיו לפי  ״ראש העיריה״ - לרבות עובד העיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב א

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״תכנית״ - תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שקבעה

 העיריה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

 התשל״א-21979 (להלן - התקנות).

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת התשל״א, עמי 620; התשל״ה, עמי 811.
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ן ו י צ ם ל י ט ל  2. (א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בניין, לציון שם רחוב או מספרי בניינים ש

ת רחובות בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב, בהתאם לתכנית. ו מ  ש

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם, להחליפם

 או להעבירם למקום מתאים אחר.

ן ת העבודות דרישה להתקי  3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בניין לבצע א
ר פ ס ת מ י ח ו  המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית - ל

 ומספרים מוארים

 (1) להתקין לוחית-מספר על גבי בניין;

 (2) להתקין מספר מואר המחובר לרשת החשמל על גבי בניין;

 (3) לגבי בניין שאין אפשרות להתקין עליו מספר מואר הנראה ברורות מרשות

 הרבים - להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר במקום ובגובה שייקבעו על ידי

 ראש העיריה;

 (4) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית-מספר או מספר מואר או מיתקן

 כאמור.

ת התקופה ת התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור, וכן א  (ב) ההודעה תכלול א

 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בניין שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה.

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א), אלא בהתאם לשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש העיריה;

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

ת לוחיות- נ ק ת  4. לא מילא בעל בניין אחר דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3 רשאי ראש העיריה, באמצעות ה
 מספר ומספרים
 מוארים על ידי

 שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3; ביצע ראש העיריה עבודה

ריה ת ההוצאות, וזאת בתנאי שהעירייה שלחה לתושב העי  כאמור, תגבה העיריה מאת בעל הבניין א

 התראה זמן סביר מראש ולפיה הוא יחויב בהוצאות כאמור אם לא ימלא אחרי דרישת ראש

 העיריה.

 5. נבנה בניין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי התנאים מספרים מוארים
ם י ש ד  לבניינים ח

 והפרטים שקבע ראש העיריה ובהתאם לתכנית.

ר  6. בעל בניין שבבניינו הותקן מספר מואר, יאיר - באמצעות מפסק זרם או מכשיר מכני חובה להאי

ת המספר מדי ערב, משקיעת החמה ועד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ-15 - א

 ואט לשעה.

נה של  7. בעל בניין חייב - אחזקה תקי
 שלטים, לוחיות-

ם י ר פ ס מ ר ו פ ס  (1) להחזיק כל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בניינו במצב תקין מ
 מוארים

 וגלוי לעין;

 (2) למסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית-מספר או

 מספר מואר שהותקנו על בניינו.

ה ע י ג ר פ ו ס י  8. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית-מספר או במספר מואר שהותקנו על בניין, לא יטשטשם א
- ת ו י ח ו , ל ם י ט ל ש  ולא יסתירם מעין רואים, לא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית-מספר או מספר מואר ייפגעו, ב

 מספר ומספרים
 יטושטשו או יוסתרו. מוארים
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ה 9. לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידם לפי הוראות חוק ע ר פ ר ה ו ס י  א

 עזר זה.

א כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ה ה 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ת ע ד ו רת ה  מסי

 או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני

 משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר במכתב

 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים

א המסירה כדין אם הוצגה ההודעה ה ת המסירה כאמור, ת  לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים א

 במקום בולט על הנכס שבו היא דנה.

 כ״ז באלול התשס״ז (10 בספטמבר 2007)

ד ל ק ו ח צ  (חמ8-132) י

 יושב ראש ועדה ממונה של עיריית באקה-גית

 חוק עזר לבאקה-גית (שילוט), התשס״ח-2007

, מתקינה מועצת עיריית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250,246 ו-251 לפקודת העיריות1

 באקה-גית חוק עזר זה:

 פרק ראשון: פרשנות

ת 1. בחוק עזר זה - ו ר ד ג  ה

 ״ארגז ראווה״ - ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח, לפרסום מודעות, העשוי עץ, מתכת,

 חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, שהותקן במקום ציבורי, ואשר מותקן וניצב בנפרד

 משטחו העיקרי של בית העסק;

 ״בניין״ - מבנה, בין מאבן ובין מבטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות:

 (1) חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;

 (2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או התחומים או המיועדים לגדור או

 לתחום שטח קרקע או חלל;

 ״הוועדה המקצועית לשילוט״ או ״הוועדה״ - ועדה מייעצת שמינה ראש העיריה בהתאם

 לסעיף 4 לחוק זה;

 ״המועצה״ - מועצת העיריה;

 ״העיריה״ - עיריית באקה-גית;

 ״חודש״ - חודש או חלק ממנו;

 ״יום״ - יום או חלק ממנו;

 ״מודעה״ - הודעה, כרזה, צילום, תחריט, ציור על נייר, בד, עץ, מתכת, שרטוט, תמונה,

 כתובת, סמל, תבנית או כיוצא בהם, למעט שלט, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים

 באמצעות אור, עשן או גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני או אופטי או חשמלי או על

 אקרן בית קולנוע או במקום ציבורי, לרבות הודעה המתפרסמת באוויר, בים וברכב נע

 או נייח, או הודעה המותקנת ומתפרסמת במקום ציבורי או בארגז ראווה;

;  ״מוסד תכנון״ - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-21965

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ י ד  1 דיני מ

 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 ״מיתקן פרסום עירוני״ - מיתקן או נכס בשטח ציבורי, שבבעלות העיריה או בהחזקתה,

 המשמש לפרסום, או מיתקן המוצב על נכס עירוני;

 ״מ״ר״ - מטר רבוע או חלק ממנו;

;  ״עסק״ - עסק הטעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-31968

 ״פרסום״ - התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי, לרבות דרך הדבקה, הצגה, הארה,

 הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, הקלטה, עשן או תנועה או כיוצא בהם, לרבות

 באמצעות כלי רכב שתכליתו העיקרית הצגת שלט דרך קבע, במסירת תוכנו בכתב,

 בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר, וכן מוצג חזותי אחר, העשויים להעלות מילים,

 או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי אחר; ולמעט פרסום באמצעות מסמך המופץ

 או המחולק לציבור בשטח ציבורי;

 ״פרסום חוצות״ - מודעה שתוכנה מתחלף מזמן לזמן המתפרסמת על מיתקן המתופעל על

 ידי גוף שעיסוקו בפרסום מסוג זה;

 ״שבוע״ - שבוע או חלק ממנו;

 ״ראש העיריה״ - לרבות עובד העיריה שראש העיריה הסמיכו בכתב לעניין הוראות חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן;

 ״רישיון״ - רישיון שנתן ראש העיריה לפי סעיף 2;

 ״שטח פרטי״ - שטח שאינו שטח ציבורי;

 ״שטח ציבורי״ - רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של בית

 משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת,

 חניון, גשר, גינה, מבוי, מפלש ומקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או

 שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, ובלבד שהשטח בבעלות ציבורית;

 ״שטח שילוט״ - שטחו של שילוט בצירוף המסגרת, למעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו

 קבוע השילוט; שטחו של שילוט הנושא פרסום מכל צדיו - הסכום של כל צדיו;

 ״שילוט״ - שלט או מודעה;

 ״שילוט אלקטרוני״ - שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים לרבות בדרך

 הארה, הסרטה או הקרנה;

 ״שילוט בולט״ - שילוט המותקן על בניין, המרוחק ובולט ביותר מ-30 ס״מ מקיר הבניין או

 הנטוי מהקיר בצורה כלשהי או שילוט המותקן על גג או על מעקה הגג של בניין;

 ״שילוט דגל״ - שילוט שהותקן בניצב לקיר בניין ובולט ביותר מ-30 ס״מ מקיר בניין;

 ״שילוט קיים״ - שלט או מודעה המפורסמים או המוצגים, על פי דין, ערב פרסומו של חוק

 עזר זה;

 ״שלט״ - הודעה מכל מין וסוג, שנועדה לפרסם עסק או עיסוק, המותקנת בתחום שיפוט

ת שמו של אדם או כינויו או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או  העיריה והמכילה א

 שירות או פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או של מוסד או כתובתו או צירוף

 שלהם והמראה או כולל מספרים, אותיות, מילים או איור, והמחוברת לבניין, לרבות

 מיתקן הנושא שלט שאינו מחובר לבניין ומוצב בשטח מגרש שבו נמצא הבניין.

 3 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.
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 פרק שני: רישיון לשילוט

 2. (א) לא יפרסם אדם בשטח ציבורי שילוט ולא ירשה למי מטעמו לפרסמו, ולא יגרום

 להצגה או לפרסום של שילוט בשטח ציבורי אלא לפי רישיון מאת ראש העיריה, בהתאם

 לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרה לפרסום שלט או מודעה, שנקבעה בתוספת.

 (ב) ראש העיריה רשאי לתת רישיון לשילוט, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו

 תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, בין השאר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו, גודלו, צבעו,

 צורתו של השילוט, החומרים שמהם ייעשה, מועדי הצגתו, תנאים בדבר מניעת מטרדים

א כפופה לאמות מידה להענקת ה  ושמירת הניקיון סמוך לשילוט; סמכות ראש העיריה ת

 רישיונות שייקבעו על ידי הוועדה המקצועית לשילוט.

 (ג) לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו או הצגתו מהווה לכאורה עבירה או אם

 לדעת ראש העיריה, לאחר שהתייעץ עם ועדת השילוט, השילוט פוגע בתקנת הציבור או

 ברגשותיו או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת

ת דיני התכנון והבניה.  א

 (ד) בעד שילוט המפורסם בתקופה שהיא חלק משנה, ישלם המפרסם לעיריה אגרה

 בעד החלק היחסי של תקופת הפרסום, ובלבד שבעד כל חודש פרסום או חלק ממנו, תשולם

 אגרה בשיעור עשירית מהתשלום השנתי.

 3. (א) המבקש להציג שלט או לפרסם מודעה, יגיש בקשה על כך בכתב לראש העיריה,

ת פרטי המתקין, ואת פרטי יצרן השילוט, ויצרף לבקשתו: ת שמו ומענו, א  יפרט א

 (1) תצלום חזית הנכס שעליו יוצב השלט;

 (2) תרשים של השלט המוצע, מידותיו ומקום הצגתו;

 (3) פירוט סוג השלט, צורתו, חומריו, צבעו, המסגרת שעליה יותקן והמיתקן

 שיישא אותו;

 (4) אם השילוט אלקטרוני, יצורף לבקשה אישור חשמלאי מוסמך, המעיד שהוא

 אחראי לתקינות השילוט ושמיתקן התאורה כולל מפסק פחת.

 (ב) מבקש רישיון ימסור לראש העיריה, לפי בקשתו, מידע נוסף על האמור בסעיף

 קטן (א), הדרוש לטיפול בבקשה.

 4. (א) ראש העיריה ימנה ועדה מקצועית לשילוט אשר בין חבריה יהיו מהנדס העיריה

 או נציגו, נציג מחלקת רישוי עסקים בעיריה, המנהל הכללי של העיריה, והיועץ המשפטי

 של העיריה או נציגו.

 (ב) הוועדה המקצועית לשילוט תקבע הנחיות לעניין הסדרת השילוט בשטח השיפוט

 של העיריה, ובין השאר, מיקום השילוט, עיצובו, צורתו, גודלו או צבעו, לרבות איסור שילוט

 מסוג מסוים, הכל משיקולים בדבר שיפור ועיצוב פני העיר, שמירה על טובת הציבור, הסדר

 הציבורי ואיכות הסביבה, וכן תייעץ לראש העיריה בעניינים שנקבעה בהם חובת התייעצות

 בחוק עזר זה.

 5. ראש העיריה ייוועץ בוועדה לגבי בקשה למתן רישיון לשילוט ששטחו מעל 10 מ״ר,

 ורשאי הוא להיוועץ בוועדה בכל עניין הנוגע לסמכויותיה, ובין השאר, בעניין מתן רישיון או

 סירוב לתתו, קביעת תנאים ברישיון או תנאים לנתינתו.

 6. רישיון לשילוט יפקע ב-31 בדצמבר בשנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין ברישיון מועד

 אחר.

 רישיון ואגרות

 בקשה לרישיון

ה ד ע ו ו  ה
ת י ע ו צ ק מ  ה

 לשילוט

ה ד ע ו ו ות ה י  סמכו

ון  תוקף הרישי
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ם י ט ר ן פ ו י  7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם או של בעל צ
ה ע ד ו מ  בית הדפוס או היצרן שבו הודפסה או נוצרה המודעה ב

 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או מיצרן

ת שמו ומענו של מזמין המודעה.  שייצר אותה, למסור א

ן ו י ש י ר ר מ ו ט  8. הוראות פרק זה, לא יחולו על - פ

 (1) שילוט מטעם העיריה, הממשלה ובתי המשפט;

 (2) דגל המשמש סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל

א כדין ולא תשמש לפרסומת ה  המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור ת

 מסחרית;

 (3) שלט המורה שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד

 שמידות השלט לא יעלו על 35 ס״מ א 60 ס״מ ושהשלט לא יוצג לתקופה העולה על

 תשעים ימים ממועד ההעברה;

 (4) שלט המוצג על דלת כניסה לדירה;

 (5) מודעות אבל;

 (6) שילוט המתפרסם מטעם מוסד לתכנון ואשר פרסומו נדרש על פי דין;

 (7) שלט המורה על העמדת בניין למכירה ו/או להשכרה, המפורסם בבניין עצמו,

 ובלבד שמידות השלט לא יעלו על 35 ס״מ א 60 ס״מ;

 (8) שילוט שיש חובה לפרסמו על פי דין.

 9. בקשה לפרסום עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח- עונג ציבורי

 41968, יכול שתתייחס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מדי פעם בפעם לפי ההצגות

 או המופעים; על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק עזר זה, לא יידרש מפרסם כאמור להגיש

ת התמונות לראש העיריה, ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי סעיף 5  א

.  לפקודת סרטי הראינוע5

 פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

ר ו ס ט א ו ל י  10. לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט ש
ת ו ל ב ג ת מ ל ט ה  שנתקיים בו אחד או יותר מאלה: ו

 (1) הוא מפריע או עלול להפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל;

 (2) הוא גורם או עלול לגרום לריח או למטרד;

 (3) הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור

 אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור

 או כיוצא בהם או שהוא מוצג במקום שנועד לציוד ולמיתקנים לכיבוי שריפות;

 (4) הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך

 ארכיטקטוני או שהוא פוגע במראה האסטטי של המבנה;

 (5) הוא מתפרסם בשטח שבבעלות העיריה והוא אינו מותקן על גבי מיתקן או נכס

 עירוני המיועד לכך;

 4 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 5 חוקי א״י, כרך אי, עמי 128.
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 (6) הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם

ת עסקו כדין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על שילוט שנועד  המנהל במבנה א

 להזדהות, לחיזוק או לקידום רעיון פוליטי, דעה פוליטית, סיעה או מפלגה פוליטית;

 (7) הוא עלול לפגוע בתקנות הציבור או ברגשותיו;

 (8) פרסומו או הצגתו מהווה לכאורה עבירה לפי דין או עבירה על הוראות חוק עזר

ת דיני התכנון  זה או שהשילוט מפרסם עסק שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת א

 והבניה.

 פרק רביעי: הוראות שונות

 11. ראש העיריה רשאי להכריז על רחוב או חלק ממנו או על שטח ציבורי או חלק ממנו

 כעל אזור שילוט מיוחד (להלן - אזור שילוט מיוחד); הכריז ראש העיריה כאמור, הוא לא

 ייתן רישיון לשילוט באזור שילוט מיוחד, אלא אם כן השילוט עומד בתנאים שקבעה הוועדה

 המקצועית לשילוט בדבר צורת השילוט וגודלו באזור השילוט המיוחד.

 12. (א) לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל, אלא אם כן השלט מצויד במפסק פחת, הצנרת

 המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב

 מצוי בידי בעל העסק או המפרסם.

 (ב) ראש העיריה רשאי לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט, אם לדעת

 ראש העיריה הדבר עלול להפריע לתושבי הסביבה שבה ממוקם הבניין או לעוברים ושבים

 או להוות סכנה או הפרעה; הודעה על כך תימסר 3 ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף.

 13. (א) לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים

 אלקטרוניים, אלא אם כן התיר ראש העיריה לעשות כן מטעמים מיוחדים.

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך נשיאת לוח או סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה

 נישאת בידי אדם או באמצעים אחרים, אלא אם כן התיר ראש העיריה לעשות כן מטעמים

 מיוחדים; הוראות סעיף זה לא יחולו על נשיאת שלטים ומודעות במהלך קיומה של הפגנה.

 14. (א) לא ישנה אדם שילוט מורשה, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי (להלן -

 רישיון נוסף) ובהתאם לתנאי הרישיון הנוסף; האמור בחוק עזר זה יחול גם על רישיון נוסף,

 בשינויים המחויבים.

ת צורתו או מידתו ת תוכן השלט או א  (ב) שינה בעל רישיון, בתוך תקופת הרישיון, א

ת החומר שממנו עשוי השלט, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יפקע ת סוגו או מקומו או א  או א

 תוקף הרישיון.

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום חוצות.

ת השילוט בצורה נקיה, נאה ותקינה (להלן - אחזקה  15. (א) בעל רישיון שילוט יחזיק א

 תקינה), ולפי דרישת ראש העיריה יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

 (ב) בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו

 או אם חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסמו.

ת רישיונו לפני ראש העיריה לפי דרישתו.  16. בעל רישיון יציג א

 17. (א) ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או

 הרשה להציגו או לפרסמו, להסיר שילוט בלא רישיון או שהצגתו אינה לפי תנאי הרישיון או

 בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה, ורשאי הוא לדרוש ביצוע עבודות הדרושות לאחזקתו

 אזור שילוט
 מיוחד

 שלטים מוארים

 דרכי פרסום
רות  אסו

נוי שילוט  שי

 אחזקת שילוט
 והסרתו

ת רישיון ג צ  ה

ת בדבר ו ע ד ו  ה
ת שילוט או ר ס  ה

 ביצוע עבודות
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 התקינה של השילוט או להתאמתו לרישיון או להוראות חוק עזר זה; ההודעה תכלול אזהרה

 לפיה אם לא ימלא אותו אדם אחר הדרישה להנחת דעת העיריה בתוך פרק הזמן שנקבע

א העיריה רשאית לעשות זאת על חשבונו, בלי לפגוע בכל עונש או תרופה ה  בהודעה, ת

 אחרת.

 (ב) מקבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה על ידי ראש העיריה.

 (ג) לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש העיריה להורות לו

ת העבודה לאחזקתו התקינה של השילוט ת השילוט ולסלקו, ורשאי הוא לבצע א  להסיר א

ת הוצאות העיריה בביצוע העבודה כאמור, ובלבד שהתראה על כך  ולגבות מאותו אדם א

 נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

 (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרה כאמור בו.

ט ו ל י ת ש ר י מ  18. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שילוט שפרסמה העיריה או ש

 שפורסם על גבי מיתקן פרסום עירוני או שילוט אחר שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה,

 אלא אם כן הסרת השילוט הותרה לפי הוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראותיו.

ת מודעות ק ב ד ת ה  19. (א) ראש העיריה, לאחר שהתייעץ עם הוועדה המקצועית לשילוט, רשאי לקבוע א

 סוג המודעות שיותר לפרסום על מיתקן פרסום עירוני.

 (ב) לא יפרסם אדם ולא יגרום לפרסום מודעות על מיתקן פרסום עירוני, פרט לעובד

 העיריה או לעובד מטעמה, שהוסמך לכך.

 (ג) ניתן רישיון לפרסם מודעה על מיתקן פרסום עירוני ושולמה האגרה שנקבעה

ת המודעה.  בתוספת, תפרסם העיריה א

ת ו ע ד ו א כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ה ה  20. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ת

 או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני

 משפחתו הבגירים הגרים עמו או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה

 בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, או אם

 הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט.

ות  21. לעניין הוראות חוק עזר זה ולעניין חיוב באגרה, יראו כל אחד מהמפורטים להלן כמי חזקת אחרי

 שפרסם או הציג שילוט, זולת אם הוכיח אחרת -

 (1) מי ששמו, עיסוקו או עניינו מתפרסם בשילוט;

ת ייצור השילוט או שילם בעדו;  (2) מי שהזמין א

 (3) בעל הנכס שעליו הוצג השילוט;

 (4) אדם שהשילוט הותקן במקום עיסוקו;

 (5) מתקין השילוט.

ה ד מ צ  22. שיעורי האגרות שהוטלו בחוק עזר זה, יעודכנו, החל ממועד פרסומו ברשומות של חוק ה

 עזר זה, ב-16 בכל חודש (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

ת מעבר א ר ו  23. הוראות חוק עזר זה, לרבות סעיף 2(א), יחולו על מפרסם או מציג שילוט קיים בתוך שנה ה

 מתחילתו של חוק עזר זה.

ה ע ת ש א ר ו  24. על אף האמור בסעיף 22, יעודכנו שיעורי האגרות הנקובים בתוספת, במועד פרסומו ה

 של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 2006.
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 תוספת

 (סעיפים 2 ו-19)

 חלק אי: אגרת שלטים

 1. בעד שלט רגיל או שלט דגל המותקן במקום העסק, או שצויר על חלון ראווה, תשולם

 אגרה -

ם לשנה ה בשקלים חדשי ר ג א  שיעורי ה

 שלט רגיל

 שלט ראשון
 או יחיד שלט נוסף שלט דגל

113 

169 

75 

113 

50 

75 

 לשלט שגודלו -

 עד 10 מ״ר, לכל מ״ר

 מעל 10 מ״ר, לכל מ״ר

 2. בעד שלט המותקן על בניין והמוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר או בדרך אחרת,

 תשולם לכל מ״ר אגרה בשיעור שנקבע לגבי שלט דגל.

 חלק בי: אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מיתקן פרסום עירוני

 1. (א) בעד מודעה המודבקת בידי העיריה על סדרה של 25 לוחות פרסום או חלק מהם,

 לשבוע, תשולם אגרת פרסום -

ה ר ג א  שיעורי ה
ם י ש ד  בשקלים ח

195 

100 

60 

ה ע ד ו מ  גודל ה

 עד גיליון (70/100 סמ״ר)

 עד חצי גיליון (50/70 סמ״ר)

 עד רבע גיליון (35/50 סמ״ר)

 (ב) לכל 10 לוחות נוספים או חלקם - 33% משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה אי.

 (ג) לכל יום נוסף - 15% משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה אי.

 חלק גי: מודעות המתפרסמות על מיתקן או בשטח פרטי

 1. מודעות שאינן פרסום חוצות, המתפרסמות בשטח פרטי, לשנה -

ה ר ג א  שיעורי ה
ם  בשקלים חדשי

150 

225 

215 

250 

350 

25 

 (א) מודעה רגילה, לכל מ״ר

 (ב) מודעת דגל, לכל מ״ר

 (ג) מודעה המתפרסמת באתר בניה, לכל מ״ר

 (ד) מודעה באמצעות מכשור אלקטרוני, קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי

 אחר ומודעה מתחלפת, לכל מ״ר

 (ה) מודעה על בניין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע

 עד 20 מ״ר

 לכל מ״ר נוסף
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ה ר ג א  שיעורי ה
ם  בשקלים חדשי

 2. תשלום אגרה לפי פרט 1 לחלק זה, לחודש, יהיה 10% משיעור האגרה

 השנתית -

 3. (א) בעד מודעה שאינה נשקפת לרחוב, במגרש, באולם או באצטדיון 50

 ספורט, לכל מ״ר, לחודש

 (ב) בעד מודעות במקומות כאמור, המתחלפות או המוקרנות באמצעות 90

 מכשיר אופטי או חשמלי, לכל מ״ר, לחודש

 חלק די: מודעות המתפרסמות בשטח ציבורי

 שיעור האגרה בעד מודעה בשטח ציבורי, שאינה מודעה של פרסום חוצות, יהיה כפול

 מהשיעורים שנקבעו בחלק גי.

 חלק הי: פרסום חוצות

 1. בעד מודעה של פרסום חוצות, המתפרסמת בשטח פרטי, לשנה -

ה ר ג א  שיעורי ה

ם ה בשקלים חדשי צ ע ו מ ת בתחום ה ו ע ד ו מ  השטח הכולל של ה

 עד 10 מ״ר, לכל מ״ר 185

 מעל 10 מ״ר ועד 75 מ״ר, לכל מ״ר 140

 מעל 75 מ״ר ועד 200 מ״ר, לכל מ״ר 95

 מעל 200 מ״ר, לכל מ״ר נוסף 45

 2. בעד מודעה כאמור בחלק זה המתפרסמת בשטח ציבורי או על מיתקן פרסום עירוני,

 ישלם המפרסם למועצה, לשנה -

 (א) אגרה בשיעור שייקבע במכרז, ובלבד שלא יפחת מן השיעורים, שנקבעו בפרט 1

 לחלק זה, לפי העניין;

 (ב) לא נקבע שיעור האגרה במכרז, ישלם המפרסם לעיריה אגרה בשיעור כפול

 משיעורי האגרה שנקבעו בפרט 1 לחלק זה, לפי העניין.

 3. שיעור האגרה לפי חלק זה, לחודש, יהיה בשיעור של 10% משיעור האגרה השנתית.

 4. בעד פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח - 150 שקלים חדשים ליום.

 כ״ב באדר התשס״ז (12 במרס 2007)

ד ל ק ו ח צ  (חמ8-17) י

 יושב ראש ועדה ממונה של עיריית באקה-גית

 חוק עזר לקצרין(ביטול סעיפי העונשין), התשס״ח-2007

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1

 המקומית קצרין חוק עזר זה:

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ י ד  1 דיני מ
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 1. בחוקי העזר המפורטים להלן בטור אי, הסעיפים כמצוין לצד כל אחד מהם בטור בי -

 בטלים:

 ביטול סעיפי
ן  העונשי

 טור אי טור בי
ם חוק העזר הסעיף בחוק העזר  ש

 חוק עזר לקצרין(אספקת מים), התשמ״ח-21988 22

 חוק עזר לקצרין (החזקת בעלי חיים), התשמ״ד-31983 10

3 4  חוק עזר לקצרין(החזקת מקלטים), התשמ״ה-1985

 חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), התשל״ד-51974 8

 חוק עזר לקצרין(ניקוי מגרשים, חצרות וכניסה לבניינים), התשמ״ח-61987 8

 חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות בבניינים), 10
 התשל״ב-71972

 חוק עזר לקצרין(עצים מסוכנים), התשנ״ד-81994 6

 חוק עזר לקצרין(רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשמ״ד-91984 13

12 1  חוק עזר לקצרין(שימור רחובות), התשמ״ד-01983

7 1  חוק עזר לקצרין (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשמ״ד-11983

 י״ח בכסלו התשס״ח (28 בנובמבר 2007)

ל בר לב א ו מ  נחמ 8-150) ש

 ראש המועצה המקומית קצרין

 2 ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 527.

 3 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 138.

 4 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 448; התשמ״ט, עמי 16.

 5 ק״ת-חש״ם, התש״ס, עמי 15; התשס״א, עמי 87.

 6 ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 87.

 7 ק״ת-חש״ם, התשס״א, עמי 34.

 8 ק״ת-חש״ם, התשנ״ד, עמי 287.

 9 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 251.

1 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 122. 0 

 11 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 124; התשס״ז, עמי 91.
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